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SPRAWY BIEŻĄCE

1. Mikołajki w szkole
Rada Rodziców zorganizuje na Mikołajki słodycze, których zakupem 
zajmie się Iwona Postek-Turchońska (770 sztuk). Słodycze rozda w kla-
sach Mikołaj i Śnieżynka – Rafał Krzyżanowski i Marta Jaskowska. W 
klasach „O” Mikołaj zajmie się też rozdawaniem prezentów. W starszych 
klasach w tym roku prezenty będą rozdawane we własnym zakresie.

2. E-podręczniki
W związku z trudnościami po stronie wydawnictwa Szkoła na razie nie 
może uzyskać dostępu do e-podręczników. E-podręczników na razie nie 
będzie. Zamiast tego na wniosek RR dyrekcja poprosiła nauczycieli, by 
pozwalali uczniom zostawiać w szkole niepotrzebne w domu książki. Je-
śli ta prośba nie jest egzekwowana – należy to zgłosić, najlepiej do wy-
chowawcy klasy.

3. Składki na RR
Skarbnik RR prosi o rozliczanie klas – tylko rozliczone klasy mogą liczyć 
na otrzymanie zwrotu 20% z zebranych składek.

4. 1%
Za rok 2016 RR zebrała tylko ok. 1000 PLN z 1%, tj. Ok. 15% tego, co 
zebrano za rok 2015. Oznacza to, że informacja o odpisywaniu podatku 
na szkołę była zbyt mało rozpropagowana. Prośba do przedstawicieli 
klas, by na najbliższym zebraniu przekazali ulotkę informacyjną rodzi-
com. Ulotkę przygotuje Iwona Postek-Turchońska.



Zgodnie z uchwałą podjętą jednomyślnie przez RR, za kwotę zebraną z 
1% za rok 2015 i 2016 plus zostaną zakupione giga tablety dla klas. Bra-
kująca kwota zostanie dołożona z pieniędzy RR.
Trwa kolejny etap walki o odzyskanie pieniędzy z upadłego Stowarzy-
szenia  ”Przyjazna szkoła”, które nie oddało nam 1%. Jest to kwota ok. 
60 tys. Marta Jaskowska zapyta znajomego prawnika, czy mógłby przyj-
rzeć się sprawie.

5. Miejsce na rozmowy telefoniczne
Ze względu na to, że zakaz używania telefonów komórkowych nie do 
końca jest respektowany przez uczniów, podjęto dyskusję o potrzebie 
wydzielenia miejsca na rozmowy telefoniczne. Zdania w tej sprawie są 
podzielone – potrzebny będzie nadzór wyznaczonych osób, np. woźnych 
nad uczniami korzystającymi z tego miejsca. Sprawa do ewentualnej dal-
szej dyskusji.

6. Strój szkolny
Noszenie mundurka szkolnego – czy to fartuszka, czy T-shirtów również 
nie do końca jest przestrzegane, szczególnie w starszych klasach i nie 
jest egzekwowany przez wszystkich nauczycieli. Dodatkowo rodzice pró-
bują samowolnie rozszerzać kanon stroju – np. kupując same tarcze w 
firmie projektującej stroje szkolne. W opinii większości osób z RR jest to 
niedopuszczalne. Jeżeli istnieje potrzeba rozszerzenia szkolnej mody – 
należy to wcześniej przedyskutować i ustalić z Dyrektorem szkoły wzór 
mundurka dla wszystkich uczniów taki sam. W tej chwili dostrzega się 
potrzebę zamówienia wzoru T-shirta dziewczęcego. 

Dyskutowano też o tym, dlaczego nie używa się mundurków szkolnych 
podczas wyjść poza szkołę. Zdanie niektórych przedstawicieli klas mun-
durek służy przecież funkcjom reprezentacyjnym, identyfikuje uczniów i 
ułatwia nauczycielom pogrupowanie dzieci na wyjściach pozaszkolnych.

RR zgłosi do dyrekcji prośbę, by nauczyciele rozmawiali z uczniami o 
sensie noszenia mundurka i być może rozważyli zmianę podejścia do 
tego tematu w kontekście uroczystości szkolnych lub wyjść poza szkołę 
(w tej chwili uczniowie nie muszą nosić mundurków w tych dwóch przy-
padkach). 

7. Przerwy
Zgłoszono temat umożliwienia uczniom wychodzenia podczas przerw na 
teren szkolny poza budynek. W tej chwili dzieci nie mogą wychodzić na 
zewnątrz ze względu na brak opieki, a jest to szczególnie potrzebne 
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dzieciom, które spędzają w szkole całe dnie i nie korzystają z opieki 
świetlicy (w ramach której wychodzi się na dwór). Szkoła powinna zorga-
nizować opiekę dla dzieci przebywających poza budynkiem szkoły na 
przerwach. Temat do dalszej dyskusji – szczególnie na wiosnę. 

8. Obiady
Zgłoszono potrzebę umożliwienia uczniom najstarszych klas korzystania 
z tzw. dokładki po wydaniu posiłków wszystkim uczniom. Klasy 7 mają 
codziennie po 7-8 lekcji i dzieci są po prostu głodne. 

Dodatkowo dyskutowano o wciąż istniejącym problemie kolejki na obiad 
–nadal zdarzają się przykre sytuacje, że dzieci nie są w stanie zdążyć 
zjeść obiadu, albo młodsze dzieci są wypychane z kolejki przez starsze. 
W związku z tym niektórym rodzicom wydaje się, że należy jeszcze lepiej 
zorganizować organizację wydawania posiłków.

9. Język niemiecki
Dyrekcja podjęła decyzję o zakupie książek na język niemiecki. Ucznio-
wie będą wypożyczać książki z biblioteki, tak jak pozostałe podręczniki. 
Rodzice sfinansują tylko ćwiczenia. Pieniądze na książki to pieniądze z 
RR – pozostałe po zagospodarowaniu pracowni przedmiotowych, na któ-
re wydano mniej, niż początkowo planowano (dyrekcja znalazła alterna-
tywne źródła finansowania).

10. Szachy
Zgłoszono kwestię małej frekwencji na zajęciach szachowych, organizo-
wanych przez RR. Grupy są za małe, a pan prowadzący nie przyciąga 
nowych uczniów, dzieci nie mają z kim grać. Dodatkowo pan nie informu-
je o turniejach. Monika Krukowska spróbuje zorganizować alternatywne-
go prowadzącego.

11. Piknik
W tym roku RR współorganizuje szkolny piknik. Już teraz trzeba poszu-
kać sponsorów. Nie ma jeszcze tematu pikniku, ale można reklamować 
imprezę jako dzień otwarty szkoły, ewentualnie pokazać filmy i zdjęcia z 
poprzednich pikników – relacje znajdują się na stronie RR.
Wstępnie zadeklarowała wsparcie finansowe Gmina, pewnie możemy też 
liczyć na Starostwo i Plantico. Prośba o zastanowienie się, kto jeszcze 
może wesprzeć i zabranie się za gromadzenie gadżetów na loteryjne 
fanty.
Konieczne będzie też zastanowienie się nad atrakcjami, które mogłyby 
umilić dzieciom piknik – np. wizytę żołnierzy z WAT, strażaków, występy 
artystyczne. Sprawy do omówienia wkrótce.
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12. Szafki szkolne
Podjęto decyzję, że po zebraniu składem z RR, zbierze się komisja, która 
zabezpieczy pieniądze na bieżące cele, a resztę przeznaczy na dofinan-
sowanie zakupu szafek. Będzie konieczna rozmowa z wójtem w tej 
sprawie. Dofinansowanie może przyspieszy realizację projektu, który 
bezskutecznie jest obiecywany od wielu lat.

13. Lista obecności i harmonogram 
Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. Termin 
kolejnego zebrania RR zostanie podany drogą mailową.
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